
Rozpis: PA-U22M (+U20M+U18M)          2022/2023   
Vedoucí soutěže: Marek Meluzín: MT: 737 272 407; mail: marek.meluzin@westrock.com 

         - řídí základní část pro PA kraj a kraj VY,  

   - řídí nadstavbu pro všechny 3 kraje (PA+VY+KH) 

         

Základní informace:  

   - soutěž bude ve VIS (PA kraj – mládež – PA-U22) 

 Systém: - turnajový - prolínací 

 Rozpis: - bude vytvářen pro každé kolo zvlášť 

 Hrací dny: - soboty, hraje se v halách, tělocvičnách  

   - začátek turnajů v 9.00 hod. 

Rozsah soutěže:  

 Základní část: - společně kraje PA + VY; kvalifikace + 3 kola 

   - 8 družstev (PA - 6 dr.,VY – 2 dr.),  

   - 2 skupiny po 4 družstvech (A, B) 

 Nadstavba N: - společně ještě s KH krajem, 3 kola 

   - 13 družstev (PA - 6 dr., VY - 2 dr., KH - 5 dr.)  

   - 3 skupiny (NA-5 dr., NB, NC po 4 družstvech) 

 Startují:  Česká Třebová (U22) 

Choceň (U20) 

Letohrad (U22) 

Litomyšl (U20) 

Pardubice (U20) 

Vysoké Mýto (U20) 

Havlíčkův Brod (U18) 

Žďár nad Sázavou (U22) 

   v nadstavbě + 5 dr. KH kraje  

   

Základní část : 

 Systém: - kvalifikace:  rozstřel 2 skupiny po 4 dr. 

     týmy na 1.-2. místě postupují do skupiny A 

     týmy na 3.-4. místě postupují do skupiny B 

     výsledky z kvalifikace se nezapočítávají do celkového pořadí. 

     skupina A: ČT, LET, PCE, CHO 

     skupina B: LIT, VM, HB, ŽnS,  

   - 1.-3. kolo:  systém turnajový prolínací, na 2 vítězné sety 

  Rozlosování: - vždy před každým kolem ve VIS 

 Bodování: - italské 

 Pořadí:  - dle VIS a následně přiděleny body podle pořadí v turnajích  

     (1. = 9 bodů, 2. = 7 bodů, 3. = 6. bodů, …, 8. = 1 bod) 

 Postupy, sestupy: - družstva na 1. a 2. místě ve sk. B postupují do sk. A 

    - družstva na 3. a 4. místě ve sk. A sestupují do sk. B 

 Termíny:  24.9.  kvalifikace  (???) 

   8.10.  1. kolo  (???) 

   29.10.  2. kolo  (???) 

   12.11.  3. kolo  (???) 

 Rozhodčí: - zajišťuje pořadatel 

  

 Nasazení družstev do nadstavby (z PA+VY): 

   sk. NA: družstva, která se v zákl. části umístí na 1.,2 a 3..místě 

mailto:marek.meluzin@westrock.com


   sk. NB: družstva, která se v zákl. části umístí na 4.a 5. místě 

   sk. NC: družstva, která se v zákl. části umístí na 6., 7. a 8. místě 

Nasazení družstev do nadstavby (z KH): 

   sk. NA:družstva, která se v zákl. části umístí na 1. a 2. místě 

   sk. NB: družstva, která se v zákl. části umístí na 3. a 4 místě 

   sk. NC: družstva, která se v zákl. části umístí na 5. místě 

 

Nadstavba (N) – společná pro 3 kraje (PA, VY, KH):  

 Tato část soutěže bude také vedena ve VIS: PA kraj – mládež 

 Systém:  - turnajový otevřený, 3 kola na 2 vítězné sety 

    - 3 skupiny (NA-5 dr., NB, NC po 4 družstvech) 

 Bodování:  - italské  

 Pořadí :   - dle VIS a následně bodově dle pořadí v turnajích 

      (1.  = 14 bodů, 2. = 12 bodů, 3. = 11. bodů, … 13. = 1 bod) 

- body ze základní části soutěže se nezapočítávají, slouží pouze  

  k nasazení do nadstavbové části soutěže 

 Termíny nadstavby: 07/01  1. kolo (???) 

04/02 2. kolo (???) 

    11/03 3. kolo (???) 

     

Postupy a sestupy: - družstva na 1. místě ve skupinách NB, NC postupují 

   - družstva na posledním místě ve skupinách NA, NB sestupují 

 Pořadatelé:  - budou předběžně určeni po základních částech soutěže 

 Rozhodčí:  ??? 

 

Hlášení výsledků utkání: 

- Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den!!!) 

  pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 724 234 234 ve tvaru: soutěž zápas výsledek míče (oddělené  

  jednou mezerou).  příklad: PA-ZCI 12 2:1 (18,-20,16) 

- Na jednu SMS zprávu je možné poslat výsledek jednoho utkání 

- Vedoucí družstev, kteří mají přístup do VIS (modul soutěže), mohou výsledek místo SMS zprávy 

  zapsat přímo do VIS (rovněž v den konání utkání). 

 

Zápisy o utkání: 

- O utkáních se pořizuje zápis o utkání ve volejbalu  - tiskopis pro regionální soutěže 

- Zápis se vkládá do VIS nejpozději nejbližší pracovní den po termínu utkání 

- Zápisy se do VIS vkládají každý zvlášť (hromadně nelze!!!) 

- Zápis se vkládá naskenovaný ve formátu JPG nebo PDF, nebo ofotografovaný mobilním telefonem 

  s orientací na šířku 

- Povinností pořadatelů (pokud nejsou rozhodčí delegováni) je zkontrolovat kvalitu zasílaného zápisu! 

- Způsob zadávání:  

  - kontaktní osoby pořadatele (uvedené ve VIS) mají právo zápis do VIS vložit  

  - příklad: PA-ZCI → rozpis → v řádku daného kola vpravo fotozápis   → vložit zápis  

    → odeslat 

- Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do schválení konečných výsledků celé soutěže a 

  vydání závěrečné zprávy KM KVS 

- Vedoucí soutěže může požadovat (v případě nekvalitně vloženého zápisu) o nové vložení, nebo 

  zaslání originálu zápisu 

       Poznámka: 

 Zápis o utkání, vložený ve VIS, je nezpochybnitelným dokladem o nasazení hráče/hráčky  



 do utkání. Takový doklad může oddíl předložit při kontrolách čerpání dotací, především  

 z NSA – Můj klub. 

 

Krajští přeborníci: 

 - Po závěrečném kole bude spočítáno a vyhlášeno celkové pořadí (1. – 12. místo) 

 - Každý rovněž kraj vyhlásí „své“ krajské přeborníky a další místa  

 

Postupy, sestupy z KP: 

 - Družstva, která se umístí v KP na 1. místě mají nárok na účast v kvalifikacích o extraligu   

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Marek Meluzín      Marcela Sezemská 

KM - vedoucí soutěže     předsedkyně KM 

 

 

 

 

   


